
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 99 

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол № 11 

 

 

За результатами проведення 2 етапу Тринадцятого конкурсного відбору, 

керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 

27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 

за №112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з 

державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада) 

вирішила: 

 

Затвердити перелік кінопроектів – переможців Тринадцятого конкурсного 

відбору (додаток № 1 до рішення). 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 



Додаток № 1 до Рішення № 99  від 09.07.2020

№ Виробник Назва кінопроекту Вид фільму Режисер

1 ТОВ "Лайм Лайт" Я і Фелікс ігровий Ірина Цілик

2 ТОВ "Кіновир" Чорнобильський Робінзон ігровий Сергій Гаврилюк

3 ТОВ "ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН" Коли нам було 15 ігровий Анна Бурячкова

4 ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" Скажи Україна ігровий Сергій Лисенко

5 ТОВ "ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ" Подвійний імельман ігровий Віра Яковенко

6 ТОВ "ВІАТЕЛ" Ля Палісіада ігровий Філіп Сотниченко

7 ТОВ "БАЗА ФІЛМЗ" Самородки ігровий Ольга Золотарьова 

8 ТОВ "ТОУ" Мажорка ігровий Маргарита Лукіч

9 ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" Лалібела ігровий Анна Морозова

10 ТОВ "Директорія кіно" Ма ігровий Ганна Гнатенко-Шабалдіна

11 ТОВ "ЗЕТ ПІКЧЕРЗ" Вовчата ігровий Тетяна Дородніцина

12 ТОВ "ЗЕТ ПІКЧЕРЗ" Сумні портрети ігровий Віталій Кікоть

13 ТОВ "Директорія кіно" Прощання ігровий Юрій Марташевський

14 ФОП Дріз Олександр Якович Одні ігровий Валентина Черкашина

15 ТОВ "Продакшн№1" Рак-Самітник – Майстер втечі ігровий Валерія Кальченко

16 ФОП Лавренюк Валентин Сергійович Велотренажер ігровий Олексій Овчаренко

17 ТОВ "Лаймове Світло" Ботіночки ігровий Катерина Лесик

18 ТОВ "Ю.ЕФ.АЙ.ПРОДАКШНЗ" Світлячки ігровий Марина Софійчук

19 ТОВ "КІНОКІТ" Я сама ігровий Андрій Хіміч

20 ФОП Людмила Сергіївна Пічугіна-Усенко Бог простить ігровий Хачатрян Оганес

21 ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович Один білборд біля цвинтаря ігровий Артур Скоробогатський

22 ТОВ "АП ЮЕЙ СТУДІО" Поламані ігровий Валерій Гриценко 

23 ТОВ "Кіновир" Наказ ігровий Дмитро Громов

Перелік кінопроектів-переможців Тринадцятого конкурсного відбору

Ігрові повнометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво)

Ігрові короткометражні фільми-дебюти (національні та спільне виробництво)



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 100 

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол № 11 

 

Щодо надання державної підтримки  

ТОВ «Край Кінема» на 

виробництво фільму «Носоріг» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Край Кінема» щодо виробництва 

фільму «Носоріг» та збільшення кошторисної вартості його виробництва, 

керуючись абзацом другим пункту 6 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про державну підтримку кінематографії в 

Україні», фільми, які включені до Програми виробництва та розповсюдження 

національних фільмів за результатами конкурсних відборів кінопроектів для 

формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, 

розпочатих або проведених до набрання чинності цим Законом, або за якими 

Держкіно укладено державні контракти на виробництво національних фільмів 

на умовах державного замовлення (або договорів фінансової підтримки 

виробництва фільмів) до набрання чинності цим Законом, мають бути 

завершені виробництвом, Законом України «Про кінематографію», наказом 

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)» та відповідно до Програми 

виробництва та розповсюдження національних фільмів на 2018/2019 роки, 

затвердженої наказом Міністерства культури України від 05.08.2019р. №_602, з 

огляду на те, що: 1) національний ігровий фільм «Носоріг» було включено до 

Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів на момент 

набрання чинності Закону України «Про державну підтримку кінематографії в 

України», 2) національний ігровий фільм «Носоріг»  має бути завершений 

виробництвом на виконання положень абзацу другого пункту 6 Розділу ІІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну 

підтримку кінематографії в України» Рада з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада)  

 

 

 



вирішила: 

 

1. Підтримати звернення ТОВ «Край Кінема» та надати державну 

фінансову підтримку на виробництво фільму «Носоріг» у сумі 25 100 000 грн., 

що становить 50 % від загальної кошторисної вартості виробництва фільму. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

РІШЕННЯ № 101 

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол № 11 

 

Про звернення ТОВ «Лаймове Світло»  щодо  

виробництва фільму «Світлячок» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Лаймове Світло» щодо 

подовження терміну виробництва фільму «Світлячок» керуючись Законами 

України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 

№ 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 

112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Погодити подовження терміну виробництва фільму «Світлячок» на 1 

(один) рік до 26.12.2021.  

 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
 

РІШЕННЯ № 102 

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол № 11 

 

Про звернення ТОВ «ТОУ» щодо  

виробництва фільму «Спадок брехні» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «ТОУ»  щодо подовження терміну 

виробництва фільму «Спадок брехні» керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом 

Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та 

Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної 

підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Погодити подовження терміну виробництва фільму «Спадок брехні» на 

16 (шістнадцять) календарних днів до 16.07.2020 р. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 
 

РІШЕННЯ № 103 

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол № 11 

 

Про звернення ТОВ «Яніна Соколова Продакшн» щодо  

виробництва фільму «Я, Ніна» 

 

 

Розглянувши звернення компанії ТОВ «Яніна Соколова Продакшн»  

щодо подовження терміну виробництва фільму «Я, Ніна», керуючись Законами 

України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про 

кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 

№ 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 

112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної 

підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу 

(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)  

вирішила: 

 

Погодити подовження терміну виробництва фільму «Я, Ніна» на 8 місяців 

до 25 серпня 2021 р. 

 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 104 

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол № 11 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення запорізького міжнародного кінофестивалю «ZIFF» 

з 18 по 20 вересня 2020 року, керуючись Законами України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття 

Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної 

субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом 

повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів, 

затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 №364, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, 

частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада 

вирішила: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки Комунальному 

закладу «Кіноконцертний зал ім. О. Довженка» у вигляді державної субсидії на 

розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або 

часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів 

в обсязі 250 000 грн. для популяризації національних фільмів, а саме організації та 

проведення запорізького міжнародного кінофестивалю «ZIFF» з 18 по 20 вересня 

2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 105 

 

09.07.2020 р.     м. Київ   Протокол № 11 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення кінофестивалю BOBRITSA FILM FESTIVAL 2020 

з 8 по 9 серпня 2020 року, керуючись Законами України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття 

Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної 

субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом 

повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів, 

затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 №364, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, 

частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада 

вирішила: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки Благодійнійному 

фонду «Розвиток та Благоустрій» у вигляді державної субсидії на 

розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної 

або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп 

фільмів в обсязі 170 100 грн. для популяризації національних фільмів, а саме 

організації та проведення кінофестивалю BOBRITSA FILM FESTIVAL 2020 з 8 

по 9 серпня 2020 року. 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 106 

 

09.07.2020 р.     м. Київ   Протокол № 11 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

«Пекельна хоругва або Різдво козацьке», керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком 

прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання 

державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних 

фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих 

зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від 

використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за 

участі творчих груп фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури 

України від 03.05.2019 №364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

31.05.2019 за № 567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, 

Рада 

вирішила: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «Кінокомпанія 

2016» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію 

національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення 

творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від 

використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за 

участі творчих груп фільмів в обсязі 802 490 грн. для популяризації національного 

фільму «Пекельна хоругва або Різдво козацьке». 

 

Голова Ради   (Підпис)     А.В. Дончик 

 

Секретар Ради   (Підпис)     О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 107 

 

09.07.2020 р.     м. Київ   Протокол № 11 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного фільму 

«Пам`ять сонця», керуючись Законами України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття Радою з 

державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на 

розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або 

часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів, 

затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 №364, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, 

частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада 

вирішила: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ПАТ «Одеська 

кіностудія» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або 

популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат 

на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування 

(незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у 

тому числі за участі творчих груп фільмів в обсязі 400 000 грн. для популяризації 

національного фільму «Пам`ять сонця». 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 108 

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол № 11 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення конкурсу короткометражних кінопроектів ім. Кіри 

Муратової «Короткі зустрічі», керуючись Законами України «Про державну 

підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття 

Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної 

субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом 

повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, 

прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних 

засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів, 

затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 №364, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, 

частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада 

вирішила: 

Ухвалити рішення про надання державної підтримки ПАТ «Одеська 

кіностудія» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або 

популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат 

на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування 

(незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у 

тому числі за участі творчих груп фільмів в обсязі 887 100 грн. для популяризації 

національних фільмів, а саме організації та проведення конкурсу 

короткометражних кінопроектів ім. Кіри Муратової «Короткі зустрічі». 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 

 

 



РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

 

РІШЕННЯ № 109 

 

09.07.2020 р.    м. Київ   Протокол № 11 

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки 

кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних фільмів, а 

саме організація та проведення вебінару «Найкращі практики до залучення 

продюсерів до кіновиробництва в Україні», керуючись Законами України «Про 

державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком 

прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання 

державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних 

фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих 

зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від 

використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за 

участі творчих груп фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури 

України від 03.05.2019 №364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

31.05.2019 за № 567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, 

Рада 

вирішила: 

Перенести рішення про надання державної підтримки ТОВ «Продакшен 

№1» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію 

національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення 

творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від 

використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за 

участі творчих груп фільмів в обсязі 80 000 грн. для популяризації національних 

фільмів, а саме організації та проведення вебінару «Найкращі практики до 

залучення продюсерів до кіновиробництва в Україні», на наступне засідання 

Ради. 

 

Голова Ради    (Підпис)    А.В. Дончик 

 

Секретар Ради    (Підпис)    О.С. Редін 

 


